
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 
 

                     ΜΗ ΜΕΛΗ    ΜΕΛΗ 
        

ΖΕΣΤΑ / ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ     €       € 
 

Ελιές Πράσινες/Μαύρες     €2,00    €1,60 

Ταχίνι        €2,00    €1,60 

Ταραμοσαλάτα       €2,00    €1,60  

Γιαούρτι         €2,00    €1,60 

Τζατζίκι        €2,00    €1,60 

Τυροκαφτερή       €3,00    €2,40 

Λουκάνικο Χωριάτικο      €3,13    €2,50 

Χαλούμι Σχάρας       €3,75      €3,00 

Λούντζα στη Σχάρα      €3,13    €2,50 

Μανιτάρια Φούρνου      €5,00    €4,00 

φρέσκα μανιτάρια ψημένα στο φούρνο με τυρί μοτσαρέλα 
και σάλτσα ντομάτας 

 
 
 

ΣΑΛΑΤΕΣ*          €      € 
 

Σαλάτα Χωριάτικη*      €4,94    €3,95 
αυθεντική Κυπριακή σαλάτα με τυρί φέτα, ντομάτα, αγγούρι, πράσινες  
πιπεριές, κρεμμύδι, ελιές μαύρες. Σερβίρεται με λαδολέμονο ή λαδόξιδο 
 
Ελληνική Σαλάτα*      €4,94    €3,95 
σαλάτα με αγγούρι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριές, ελιές, ρίγανη, φέτα 
Σερβίρεται με λαδολέμονο ή λαδόξιδο 
 
Σαλάτα Κοτόπουλο και Παρμεζάνα*   €10,63    €8,50 
πράσινη σαλάτα εποχής με λεπτές λωρίδες κοτόπουλο, τυρί παρμεζάνα,  
μανιτάρια, φρέσκες και λιαστές ντομάτες, σάλτσα από μέλι, ξύδι βαλσάμικο 
μουστάρδα και ελαιόλαδο 
 
Γαριδοσαλάτα*       €13,75   €11,00 
πράσινη σαλάτα με φρέσκες ντομάτες, γαρίδες και  
σάλτσα από μέλι, ξύδι βαλσάμικο μουστάρδα και ελαιόλαδο 
                                                           
*σερβίρονται για 4 άτομα.                                     
        



  

   

                                                                                  

ΜΗ ΜΕΛΗ          ΜΕΛΗ   

ΖΥΜΑΡΙΚΑ       €     € 
 
Σπαγγέτι Καρμπονάρα      €6,75  €5,40  
σπαγγέτι με μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, αυγό, μαϊντανό, ελαιόλαδο  
και φρέσκα κρέμα  
 
Σπαγγέτι Ναπολιτάν       €5,00  €4,00  
σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας, βασιλικό και ελαιόλαδο 

 
Σπαγγέτι Μπολονέζ      €6,75  €5,40  
σπαγγέτι με κιμά, σάλτσα ντομάτας, και αρωματικά βότανα 
 
Λαζάνια με Κιμά      €7,50  €6,00 
λαζάνια με κιμά, καλυμμένα με σάλτσα μπεσαμέλ και τυρί,  

συνοδεύονται με πράσινη σαλάτα  
Μουσακάς       €8,13  €6,50 
συνοδεύεται με πράσινη σαλάτα  
 

Πίτσα (Pizza) – μέτρια      €7,50           €6,00  
 
          
 

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ*          €    € 
 
Μπιφτέκι        €6,00  €4,80 
με κιμά σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
        

Μπιφτέκι με Τυρί      €6,50  €5,20 
με κιμά και λιωμένο τυρί σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
       

Μπιφτέκι Κοτόπουλο       €6,88  €5,50 
σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και coleslaw  
      

Νάγκετς Κοτόπουλο      €6,50  €5,20 
κύβοι κοτόπουλο με επικάλυψη καπίρας τηγανισμένα, σερβίρονται με  
πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
     

Μπιφτέκι Χορτοφαγικό      €6,88  €5,50 
σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και coleslaw  
  

*κατεψυγμένα 
 
 



 
 
                                                                                            MΗ ΜΕΛΗ        ΜΕΛΗ 

 

ΚΡΕΑTIKA**                €    € 

 

Χοιρινό Σουβλάκι στην Πίττα    €7,50  €6,00  
χοιρινό σουβλάκι στη σχάρα, σερβίρεται με φρέσκες ντομάτες,  
αγγουράκι, κρεμμύδι, μαϊντανό 
 
Χοιρινό Σουβλάκι στο Πιάτο     €7,88            €6,30 
χοιρινό σουβλάκι στη σχάρα, σερβίρεται με φρέσκες ντομάτες,  
αγγουράκι, κρεμμύδι, μαϊντανό και πατάτες τηγανιτές 
 
Χοιρινό Σουβλάκι με Σιεφταλιές στην Πίττα  €7,50  €6,00 
χοιρινό σουβλάκι με σιεφταλιές στη σχάρα, σερβίρεται με φρέσκες  
ντομάτες, αγγουράκι, κρεμμύδι, μαϊντανό  
 
Χοιρινό Σουβλάκι με Σιεφταλιές στο Πιάτο  €7,88   €6,30 
χοιρινό σουβλάκι με σιεφταλιές στη σχάρα, σερβίρεται με φρέσκες  
ντομάτες, αγγουράκι, κρεμμύδι, μαϊντανό και πατάτες τηγανιτές  
 
Κοτόπουλο Σουβλάκι      €8,13  €6,50  
κοτόπουλο σουβλάκι σχάρας μαριναρισμένο με ρίγανη και  
μπαχαρικά κοτόπουλου, σε πίτα, σερβίρεται με φρέσκες ντομάτες,  
αγγουράκι, κρεμμύδι, μαϊντανό 
  

Κοτόπουλο Σουβλάκι στο Πιάτο    €8,50  €6,80  
κοτόπουλο σουβλάκι σχάρας μαριναρισμένο με ρίγανη και  
μπαχαρικά κοτόπουλου, σε πίτα, σερβίρεται με φρέσκες ντομάτες,  
αγγουράκι, κρεμμύδι, μαϊντανό και πατάτες τηγανιτές 
 
Κοτόπουλο Σχάρας      €8,44  €6,75 
κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένο με ρίγανη και  
μπαχαρικά κοτόπουλου, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές, 
ρύζι και χόρτα εποχής 
     

Χοιρινή Μπριζόλα      €9,00  €7,20 
χοιρινή μπριζόλα στη σχάρα, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές, 
ρύζι και χόρτα εποχής 
     

Διάφορα Σχάρας       €12,75 €10,20 
αρνίσιο παϊδάκι, κοτόπουλο σουβλάκι, χοιρινό σουβλάκι, σιεφταλιά,  
λουκάνικο και χαλούμι σχάρας, μανιτάρια, σερβίρονται με πατάτες  
τηγανιτές, ρύζι και χόρτα εποχής 
        

Αρνίσια Παϊδάκια      €13,75 €11,00 
αρνίσια παϊδάκια στη σχάρα, σερβίρονται με πατάτες τηγανιτές,  
ρύζι και χόρτα εποχής 
 

** φρέσκα     



 
 

     ΜΗ ΜΕΛΗ        ΜΕΛΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ         €             € 

 

Καλαμάρι Ροδέλες*      €9,75    €7,80 
τηγανιτό καλαμάρι, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές  
 
Καλαμάρι Ολόκληρο*      €10,88  €8,70 
τηγανιτό καλαμάρι, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές 
 
Τσιπούρα Σχάρας**      €12,50        €10,00  
φρέσκα τσιπούρα στη σχάρα με λαδολέμονο, σερβίρεται με  
βραστές πατάτες, ρύζι και χόρτα εποχής 
       

Ξιφίας στην Σχάρα*      €11,00  €8,80 
ξιφίας στη σχάρα, σερβίρεται με βραστές πατάτες, ρύζι και  
χόρτα εποχής      
 
Πέστροφα Σχάρας**      €12,50 €10,00 
φρέσκα πέστροφα στη σχάρα με σάλτσα λεμονιού και βουτύρου,  
σερβίρεται με βραστές πατάτες, ρύζι και χόρτα εποχής  
 
Σολομός με Σάλτσα Ελιάς ή Άνηθο*   €13,75 €11,00 
φιλέτο φρέσκου σολομού με σάλτσα από πουρέ μαύρης ελιάς και  
φρέσκα κρέμα ή με σάλτσα ντομάτας, άνηθο και φρέσκα κρέμα,  
συνοδεύεται με βραστές πατάτες, ρύζι και χόρτα εποχής  
 

*κατεψυγμένα / **φρέσκα 

 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ*               €    € 
 
Σπαγγέτι Ναπολιτάν      €2,88  €2,30  
σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας, βασιλικό και ελαιόλαδο 
     
Μπιφτέκι        €3,13  €2,50  
με κιμά σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
 
Μπιφτέκι με Τυρί      €3,25  €2,60 
με κιμά και λιωμένο τυρί σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
     
Σπαγγέτι Μπολονεζ      €3,50  €2,80 
σπαγγέτι με κιμά,, σάλτσα ντομάτας, και αρωματικά βότανα. 
     
Νάγκετς  Κοτόπουλο      €3,94  €3,15  
κύβοι κοτόπουλο με επικάλυψη καπίρας τηγανισμένα, σερβίρονται με  
πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
 
Fish Fingers       €4,00  €3,20  
κύβοι ψαριού με επικάλυψη καπίρας τηγανισμένα, σερβίρονται με  
πατάτες τηγανιτές και coleslaw 
 



*κατεψυγμένα 
 

 
 

   ΜΗ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ 
 
ΠΑΤΑΤΕΣ           €    € 
 

Τηγανιτές Πατάτες       €2,50  €2,00 
 

 

             

ΠΡΟΓΕΥΜΑ           €      € 
 

Πρόγευμα για μεγάλους/μικρούς    € 6,25  €  5,00  

 
 
 
 
ΦΡΟΥΤΑ  ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ      €    € 
 
Φρούτα το άτομο      €1,88  €1,50 
 

Κυπριακά Γλυκά Κουταλιού     €2,26  €1,80 
 

Κέικ τυριού        €4,50  €3,60 
 

Μηλόπιτα        €4,00  €3,20 
σερβίρεται με παγωτό βανίλια  
 

Κέικ σοκολάτας       €4,00  €3,20  
σερβίρεται με παγωτό βανίλια  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                

   ΜΗ ΜΕΛΗ         ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ    €      € 
 
Αναψυκτικά -33cl      €1,50   €1,20  

Νερό Άγιος Νικόλαος – 0.5 L €0,75   €0,60 

Νερό Άγιος Νικόλαος – 1.0 L €1,25  €1,00 

Αεριούχο Νερό - 33cl €1,88  €1,50 

Παγωμένο τσάι - 33cl €1,50   €1,20 

Χυμός - 25cl €1,50   €1,20 

Φραπέ – 50cl €1,88  €1,50 

Μιλκσέικ - 50cl €2,50  €2,00    

 
 
ΜΠΥΡΕΣ    €    € 
 
Carlsberg 63cl €2,88  €2,30 

Carlsberg 33cl €2,00  €1,60 

Keo 63cl €2,88  €2,30   

Keo 33cl €2,00  €1,60 

 

ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ      €    € 
 
Κυπριακός καφές €1,25  €1,00   

Ζεστό τσάι €1,50  €1,20  

Νέσκαφε €1,88  €1,50  

Ζεστή σοκολάτα €1,88  €1,50  

Εσπρέσο €1,50  €1,20 

Καπουτσίνο €2,25  €1,80 

Καφές Φίλτρου €2,25  €1,80  
  

 

 



 

 

                    ΜΗ ΜΕΛΗ         

ΜΕΛΗ           

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΠΟΤΑ               €      € 
 

Baileys - 5cl €2,13  €1,70 

Κουμανταρία - 5cl €1,50  €1,20 

Ούζο Plomari  - 20cl €6,00  €4,80  

 

ΚΟΝΙΑΚ         €     € 
 

V.S.O.P. Brandy - 5cl €1,56  €1,25 

  

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ  ΠΟΤΑ      €    € 
 
Ζιβανία (Loel/Keo) - 20cl €8,25  €6,60 

Vodka Absolute – 5cl €3,50  €2,80 

Vodka Absolute – 20cl €10,50 €8,40 

Vodka Absolute – 35cl                                          €16,50  €13,20 

Vodka Absolute – 70cl                                         €27,00 €21,60 
 

Ordinary Whisky 

Famous Grouse - 5cl €3,38  €2,70 

Famous Grouse - 20cl €10,00 €8,00 

Famous Grouse - 35cl                                           €13,75 €11,00 

Famous Grouse - 70cl                                             €22,50          €18,00 

J&B - 5cl €3,38  €2,70 

J&B - 20cl €10,00 €8,00 

J&B - 35cl                                                               €13,75 €11,00 

J&B - 70cl                                                              €22,50          €18,00 
 

  

 



 

 

                                                              

                                                                                     ΜΗ ΜΕΛΗ     ΜΕΛΗ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ  ΠΟΤΑ      €    € 
 

Premium Whisky 

Chivas Regal 12years - 5cl €5,63           €4,50 

Chivas Regal 12years - 20cl €16,25         €13,00 

Chivas Regal 12 Years - 35cl €25,00         €20,00 

Chivas Regal 12 Years - 70cl €37,50         €30,00 
 

 

ΑΣΠΡΑ ΚΡΑΣΙΑ        €    € 
 
Μοσχοφίλερο – 75cl €12,00 €9,60 

Πετρίτης – 75cl €10,50 €8,40 

Βασιλικός – 75cl €10,50 €8,40 

Μοσχοφίλερο – 18,7cl €2,75  €2,20 
 
                  
ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ                €              € 
 

Άγιος Ονούφριος – 75cl €10,50 €8,40 

Ανδεσίτης – 75cl €10,50 €8,40 

Οθέλλος – 18,7cl €2,25  €1,80 

 

ΡΟΖΕ  ΚΡΑΣΙΑ                  €           €  
 
Λαμπρούσκος – 75cl €9,75  €7,80 

Mateus – 75cl €9,75  €7,80 

Mateus – 18,7cl €2,75  €2,20 

 

 



 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
 
Στα φαγητά που παρασκευάζονται στα Εστιατόρια του Ταμείο Ευημερίας 
Υπαλλήλων ΑΤΗΚ (ΤΕΥ-ΑΤΗΚ) ενδέχεται να περιέχονται οι πιο κάτω 
αλλεργιογόνες ουσίες: 
 
 

1. Σητιρά που περιέχουν γλουτένη. 
2. Καρκινοειδή (καβούρια, γαρίδες, αστακοί) 
3. Αραχίδες 
4. Σόγια 
5. Γάλα 
6. Ξηροί καρποί 
7. Αυγά 
8. Ψάρια 
9. Σέλινο 
10. Μουστάρδα 
11. Σπόροι σησαμιού 
12. Διοξείδιο του θείου 
13. Λούπινο 
14. Μαλάκια 

 
 

Άτομα τα οποία έχουν προβλήματα αλλεργίας ή δυσανεξίας σε τρόφιμα, 
παρακαλώ όπως ενημερώσετε το προσωπικό μας για περισσότερες 

πληροφορίες. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


